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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 
 
PARECER N.º 8.650/AJ 
(ref.: feiras) 
Proc. n.º 11022/2019 
PL n.º 332/2019 
Ver. Juvenil Silvério 

 
 
                 

“Altera a Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 2014, que 
‘Dispõe sobre a organização e funcionamento das 
feiras livres noturnas, e dá outras providências’.” 

 
 
 

   Trata-se de projeto de lei, de autoria do Ilustre Vereador Juvenil Silvério, que 
objetiva modificar a redação de dispositivos da Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 2014, que 
“Dispõe sobre a organização e funcionamento das feiras livres noturnas, e dá outras providências.”. 
 
   A proposta, em suma, modifica a redação dos artigos 5º, 8º, 9º, 11, 14, 26, 30 
e 32, dispositivos que estabelecem normas para o funcionamento das feiras livres noturnas 
no âmbito do Município de São José dos Campos. 
 
   A matéria versada na presente propositura, “organização e funcionamento 
das feiras livres”, por tratar de regulação de atividades de utilidade pública e, ainda, por   
dispor sobre a ordenação urbanística da cidade, encontra-se inserida na competência 
legislativa municipal prevista no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.  
 
   Sobre a questão, o disposto na Lei Orgânica do Município: 
 

Art. 21. Ao Município compete, no exercício de sua autonomia, legislar sobre assuntos de 
interesse local, provendo a tudo quanto se relacione com seu peculiar interesse e com o bem 
estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 
I - organizar-se juridicamente, elaborar as leis, atos e medidas de seu peculiar interesse; 
(...) 
Art. 261. O Município estimulará a prática da feira livre, mediante reserva de áreas 
apropriadas para esse fim. 

 
   Hely Lopes Meirelles destaca que o Município, ancorado no poder de polícia 
que lhe peculiar, poderá fixar limites, disciplinar ou regular o exercício de atividades e 
direitos no âmbito local:   
 

“Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e 
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade 
ou do próprio Estado(...)Os limites do poder de polícia administrativa são demarcados pelo 
interesse social em conciliação com os direitos fundamentais do indivíduo, assegurados na 
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Constituição Federal (Art.5º)” (Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 16ª Ed., 2008, 
p.480/484). 

 
   A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, é assente 
na legitimidade do município para legislar sobre posturas municipais, como mostra o julgado 
abaixo: 
 

“Incidente de inconstitucionalidade Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, do Município 
de São Paulo, que dispõe sobre a limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não 
edificados e a construção e manutenção de passeios, bem como cria o Disque-Calçadas; 
revoga as Leis nº 10.508, de 4 de maio de 1988, e nº 12.993, de 24 de maio de 2000, o art. 
167 e o correspondente item constante do Anexo VI da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 
2002 Projeto de iniciativa do Poder Legislativo Sanção pelo Prefeito Municipal. 1. A 
competência para criação de lei que impõe obrigações a particulares, quanto à 
construção e manutenção de calçadas contíguas a seus imóveis, é concorrente do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo. Inocorrência de ofensa ao art. 24 da 
Constituição do Estado de São Paulo. 2. A imposição, ao Poder Executivo, do dever de 
fiscalizar o cumprimento da lei não significa violação ao princípio constitucional da 
separação de poderes e não implica criação de despesas sem a respectiva fonte de receita, 
uma vez que a fiscalização é inerente ao exercício regular do poder de polícia pelo Executivo, 
em relação ao cumprimento de todo o complexo das posturas municipais. Ausência de 
ofensa aos arts. 2º, 61, § 1º, II, b, da CF e 5º, 25, 47, II e 144 da Constituição Estadual. 3. A 
imposição de obrigação a particulares, quanto à construção e à manutenção de calçadas 
contíguas a seus imóveis, não constitui responsabilização de natureza civil, o que significaria 
vício de inconstitucionalidade por invasão de competência exclusiva da União. Ausência de 
ofensa ao art. 223, I, da CF. 4. A criação do "disque-calçadas" não implica despesas 
adicionais àquelas próprias da Ouvidoria Municipal. Ademais, esse serviço poderá restringir-
se a atendimento eletrônico, conforme previsto na lei, inserindo-se, assim, no amplo serviço 
de informática do Poder Executivo. 5. A tabela de multa anexa à lei, com valor por metro de 
testada do imóvel, não viola o princípio da razoabilidade, não tendo caráter confiscatório, 
nem mesmo pela previsão de cumulação a cada trinta dias, critério necessário e que vem 
sendo adotado desde a Lei nº 10.508, de 4 de maio de 1988. Incidente de 
inconstitucionalidade improcedente. (TJ-SP - Arguição de Inconstitucionalidade: 
00084366020148260000 SP 0008436-60.2014.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de 
Julgamento: 04/06/2014,  Órgão Especial, Data de Publicação: 05/08/2014) 

 
   Neste ínterim, tendo em vista que o poder de polícia do poder público é 
materializado na fixação de posturas municipais, mostra se possível a competência legislativa 
municipal para estabelecer as condições para realização de feiras livres nos espaços públicos 
do Município. 

 
   Ressalte-se que o Município, no exercício da competência que lhe foi 
atribuída na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, estabeleceu as condições 
gerais para o funcionamento das feiras livres no âmbito do Município nas Leis nº 3970, de 
29 de maio de 1.991, 5.396, de 25 de junho de 1999, na Lei nº 8.312, de 29 de dezembro de 
2010, e na Lei 9.158, de 28 de agosto de 2.014. 
 
  As mencionadas normas, conforme se nota, versam sobre a organização e o 
uso dos espaços públicos, de maneira que a competência legislativa para dispor sobre a 
matéria é privativa do Prefeito Municipal, consoante contornos legais estabelecidos na Lei 
Orgânica: 
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Art. 65. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham 
sobre:  
(...) 
IV - organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e recursos 
humanos da administração;  
V - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. 

 
Art. 93. Ao Prefeito compete privativamente:  
(...) 
II - exercer, com auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da Administração 
Municipal; 
(...) 
XI - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, de acordo com a 
legislação vigente e somente no atendimento ao interesse público; (g.n) 
 

    
   Sobre a questão destacamos a lição de Hely Lopes Meirelles:  
 

"As feiras livres são típicas e tradicionais instituições municipais. Realizam-se na 
forma do regulamento de cada Municipalidade nos locais, nos dias e nas condições 
estabelecidas pela Prefeitura, e ficam sujeitas inteiramente à sua fiscalização./ A 
participação nas feiras livres depende de permissão ou autorização (nunca de concessão) para 
exposição e venda de produtos de consumo doméstico, nos locais indicados, nas vias e 
logradouros públicos, pelos feirantes que obtiverem o respectivo alvará, atendidas as 
condições regulamentares e paga a remuneração cabível" (Direito Municipal Brasileiro, 
Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, São Paulo, 2014, p. 470). (g.n) 

 
   O E. Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, sedimentou o 
entendimento de que a matéria atinente às férias livres se encontra no rol das matérias que se 
convencionou denominar de “reserva da administração”:   
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 3.482/2015, do Município 
de Santana de Parnaíba - Ato normativo que "dispõe sobre a reserva de vagas para maiores 
de sessenta anos aos portadores de necessidades especiais nas feiras livres e congêneres do 
Município de Santana de Parnaíba" - Alegada incompatibilidade da lei impugnada com a Lei 
Orgânica local que se encontra somente no plano da legalidade – Violação ao princípio da 
separação de Poderes - Matéria concernente às feiras livres que é típica da gestão 
administrativa local, pelo que, ao editar lei disciplinando-a, o Poder Legislativo 
indevidamente invadiu a esfera de competência do Executivo - Afronta aos arts. 5º, caput, 
47, II e XIV, e 144, da Constituição Estadual - Ação procedente.” (ADI 
22105354820158260000 – São Paulo – Órgão Especial – Relator Luiz Antonio de Godoy – 
27/01/2016 – Votação Unânime – Voto nº 34462) (g.n) 
 
"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 5.479/10, do Município de Jacareí, que altera a 
Lei 5.330/2008, que 'dispõe sobre a organização e funcionamento das feiras livres'. Ato de 
gestão administrativa. Ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ação procedente" 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0403421-84.2010.8.26.0000, Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Cauduro Padin, em 16/3/11). 

 
   Desse modo, por tratar-se de matéria concernente à gestão administrativa 
local e o uso de bens imóveis que estão sob o domínio do Município, o Poder Legislativo 
Municipal não poderá iniciar o processo legislativo sobre a questão versada na propositura, 
sob pena de eivar de inconstitucionalidade o texto normativo dela decorrente, conforme 
exposto nos artigos 5º, caput, 47, II e XIV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. 
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   De qualquer maneira, em face dos obstáculos jurídicos que acometem à 
propositura, para que esta não se perca, o Regimento Interno da Câmara Municipal concede 
aos Vereadores a possibilidade de encaminhar a matéria ao Prefeito Municipal por 
intermédio de INDICAÇÃO. 
 
  Sem embargo, a redução do valor da taxa de licença prevista na redação 
proposta para o § 5º do art. 11 implica em renúncia de receita sem que a proposta traga 
elementos que comprovem haver a necessária fonte de cobertura respectiva, em desacordo 
com o artigo 68, § 1º, da Lei Orgânica do Município e também com a Lei Complementar n.º 
101/2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
    Sobre o aspecto da técnica legislativa, anota-se a necessidade de adequação da 
redação da propositura às normas de redação técnico-legislativa nos seguintes termos: a) no 
art. 1º da proposta devem ser indicados os dispositivos que serão modificados com a 
proposta; b) a pontuação utilizada nos incisos do art. 5º deverá ser revista; c) o art. 8º deve 
ser subdivido em incisos; d) o caput  do art. 9º deve ser subdividido em incisos; e) os após a 
indicação do texto normativo que será modificado deve-se acrescentar, entre parênteses, as 
letras NR. 
 
     Nestes termos, a propositura não se encontra em condições, sob a ótica 
jurídica, de ser apreciada pelos Senhores Vereadores. 
 
    
   É o parecer. 

 
  São José dos Campos, 23 de setembro de 2019. 

 
 

 
Thiago Joel de Almeida 

Assessor Jurídico 
Jani Maria dos Santos 

Assessora Jurídica 
Sérgio Ricardo Sant’Ana 

Consultor da Assessoria Jurídica 
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